
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wytyczne dotyczące warunkowego otwarcia Pola Golfowego Zawarcie 

 
Goście zobowiązują się do stosowania zaleceń wydanych przez R&A of St. Andrews oraz 

Polskiego Związku Golfa. 
 

Dodatkowo Pole Golfowe Zawarcie wprowadza co następuje: 
1. Obiekt będzie czynny w godzinach 10:00 - 20:00. 
2. Wejście na pole będzie możliwe po rezerwacji tee time w recepcji klubowej pod numerem 
603 630 710 lub 957320320. 
3. Tee time będą dostępne w odstępach 15-minutowych. Ostatni dostępny tee time będzie  
o godzinie 18:00. Wyjście rozpoczynamy wyłącznie z 1 tee. 
4. W jednym flighcie mogą być wyłącznie dwie osoby ubrane w maski zasłaniające usta i nos. 
Zapis ten nie dotyczy rodzin wspólnie mieszkających.  Należy zachować postulowany dystans 
społeczny, tzn. nie zbliżać się do innych osób na odległość mniejszą niż 3 metry. 
5. Domek klubowy będzie zamknięty dla osób odwiedzających pole golfowe. 
6. Klienci obsługiwani będą w recepcji przez okienko obsługowe. Na sprzedaż dostępne będą 
napoje oraz artykuły spożywcze w fabrycznie zamykanych opakowaniach oraz asortyment 
golfowy. Zaleca się płatność kartą lub online – płatność gotówką będzie niemożliwa. Kawa i 
herbata będą niedostępne. 
7. Korzystanie z driving range będzie niemożliwe. 
8. Korzystanie z putting i chiping greenu będzie możliwe w ograniczonym zakresie. Na putting 
greenie mogą przebywać dwie osoby jednocześnie, a na chipping greenie jedna. 
9. Flagi w dołkach będą włożone, jednak obowiązuje zakaz ich dotykania. Otwory dołków będą 
zasłonięte. Zabrania się dotykania myjek do piłek zlokalizowanych na terenie rekreacyjnym. 
Grabie w bunkrach będą usunięte. Bunkier można wyrównać stopą lub kijem. 
10. Pole Golfowe Zawarcie nie będzie udostępniać żadnego sprzętu sportowego 
i wózków elektrycznych typu melex. 
11. Wprowadza się regułę zabraniająca robienia divotów przy próbnych zamachach na całym 
obszarze pola golfowego. 
 
 
W przypadku naruszenia któregoś z punktów regulaminu odwiedzający, który do tego dopuści 
zostanie wydalony z pola do czasu zakończenia stanu epidemicznego w Polsce. Przy kolejnych 
naruszeniach regulaminu przez pozostałych odwiedzających obiekt zostanie zamknięty. 
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Wytyczne i zasady uprawiania golfa  
podczas epidemii wirusa COVID-19 

(P R O J E K T) 
Podstawowe zasady zachowania na obiekcie  golfowym podczas epidemii: 

1. Myj ręce. Nie dotykaj twarzy. 

2. Korzystaj ze środków odkażających.  

3. Zachowuj maksymalny możliwy dystans wobec innych osób (nie mniejszy niż 2 metry). 

4. W miarę możliwości płać online lub za pomocą kart płatniczych.  

5. Jeśli źle się czujesz, zostań w domu.  

6. Korzystaj z jednorazowych rękawiczek i masek ochronnych.  

Zasady uprawiania golfa podczas epidemii: 
1. Ogranicz liczbę osób we flajcie do dwóch zawodników.  

2. Każdy gracz samodzielnie zapisuje swoje wyniki. Nie wymieniaj się z innym zawodnikiem kartą 
wyników. 

a. Marker nie jest zobowiązany do pisemnej autoryzacji Twoich wyników na dołkach, ale 
powinno nastąpić ustne potwierdzenie. 

3. Zachowaj odległość co najmniej 2 metrów od drugiego gracza. 

4. Nie dotykaj i nie wyjmuj flag z dołków. Nie ma potrzeby ich wyjmowania. 

5. Nie używaj grabi w obszarze bunkrów. Bunkier możesz wyrównać stopą lub kijem (Grabie są 
usunięte z pola). 

6. Korzystaj z gimme w odległości 30 cm od dołka w celu uniknięcia dotykania dołka (ta samą 
zasadę zastosuj na pujng/ chipping green). 

7. Na obszarach treningowych (pujng green, chipping green, driving range) zachowaj odstęp co 
najmniej 2 metrów od innych golfistów. Na strzelnicy golfowej (drving range) ćwicz z co 
drugiego stanowiska. Jeśli nie ma takiej możliwości, poczekaj i wróć za kilka minut. 

8. Na obszarach treningowych typu pujng green, chipping green korzystaj z własnych piłek. 

9. Jeśli musisz się przebrać to zamiast z szatni skorzystaj z samochodu.  
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Rekomendacje dla domków klubowych i recepcji: 
1. Zapewnij środki odkażające w najczęściej użytkowanych miejscach (recepcja, łazienka, wc, 

maszyny przy driving range). 

2. Często dezynfekuj najczęściej dotykane miejsca (lada recepcji, terminal do kart płatniczych, 
klamki, klawiatury telefony, obszar łazienki i wc). 

3. Po każdym użyciu/ wypożyczeniu dezynfekuj meleksy (kierownica, siedzenia, miejsce na kubek 
czy na kartę wyników) oraz wózki golfowe (rączki). 

a. Zachęcaj graczy do niekorzystania z meleksów. 

b. Maksymalnie jedna osoba w meleksie (za wyjątkiem osób wspólnie mieszkających). 

4. Poinformuj gości o zasadach bezpieczeństwa związanych z epidemią. 

5. Zapewnij personelowi rękawiczki jednorazowe. 

6. Zapewnij personelowi co najmniej 2 metrowy odstęp pomiędzy stanowiskami pracy.  

7. Część restauracyjna powinna pozostać bez krzeseł i stołów w celu możliwości zachowania 
dystansu 2 metrów. 

8. Restauracja powinna przygotowywać posiłki na wynos lub lunch boxy. 

9. Prysznice i szatnie nie powinny być udostępniane.  

10. Wokół dołków na polu i obszarach pujng/chipping green narysuj okręgi gimme o średnicy 
50-60 cm. 

11. Myj i w miarę możliwości dezynfekuj piłki z driving range. 

12. Zwiększ częstotliwość mycia łazienki i wc. 
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